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 17/2019במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

תנאי הסף, הצגת משאיות משנתון  –למסמכי המכרז  8 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 7.5סעיף  .1

אינה  2005משנתון נציין כי הדרישה להצגת משאיות  - בקשה להתאמת השנתון - ואילך 2005

הגיונית, נציין כי קיים ספק באם קימות משאיות משנתון כזה כיום על הכביש, לפיכך מבוקש 

 לשנות את הדרישה.

 שפוסמה באתר האשכול. 22.8.19ראו הבהרה מיום 

 

 – 2016-2018אישור רואה חשבון על מחזור כספי בין השנים  – למסמכי המכרז 37בעמוד  6נספח  .2

, כמו כן ניתן שבמסמך הנ"ל  6להבהיר, כי גם רו"ח בחברת המציע יכול לאשר את נספח מבוקש 

יחולו שינויים וזאת בהתאם להנחיות של לשכת רואי החשבון בישראל ומלבד שהשינויים אינם 

פוגעים במהות הדרישות כגון: שנים מבוקשות, גובה המחזור הכספי המצטבר, ומצב המציע 

 ינוס נכסים, פירוק או פשיטת רגל.כ לעניין הקפאת הליכים,

ההודעה אינה ברורה. ההצעות יבחנו לפי הוראות המכרז, ובהתאם לדין החל. למען הסר ספק, 

אין באמור במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה כדי לאשר שינויים מהוראות המכרז, למעט אם 

 נאמר אחרת באופן מפורש.

 

 תנאי הסף, הצגת משאיות בשכירות –למסמכי המכרז  8 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 7.5סעיף  .3

הסרת ספק מבוקש להבהיר, כי המשאיות המבוקשות לעמידה  – בקשה לאופן הצגת הדרישה –

בתנאי זה הנן משאיות המצויות תחת הסכם שכירות והנן ברשות המציע, לפיכך נדרש שגם 

 יו רשומות על שם המציע ברישיון המוביל. ברישיון המוביל המוצג הן יה

 הבהרה:

המשאיות המוצגות ע"י המציע לפי תנאי הסף במכרז זה, יהיו רשומות ברישיון המוביל על שמו 

 של המציע.

 

חברתנו עובדת עם שתי רשויות  –למסמכי המכרז  8 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 7.5סעיף  .4

 במידה ותזכה במכרז היא לא אמורה מרשויות האשכול בפינוי פסולת מעורבת, וככל הנראה,

 3 -קוב ו  32משאיות מנוף עם ארגז  5לעבוד עם יותר משתי רשויות. לכן, לא ברור מדוע נדרש 

מכרז. אנו פונים את מספר המשתתפים ב סע. דרישה זו נראית מוגזמת ומצמצמת -משאיות רם 

 משאית או שתיים לכל היותר. 1 -ל ומבקשים להוריד את הדרישה 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 3ראו תשובה 

במסמך הבהרה  – העמדת רכבים–למסמכי המכרז  8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.5סעיף  .5

ששלחתם תיקנתם את שנת היצור של הרכבים הנדרשים, אך את כמות הרכבים שנדרשת 
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שנים בכל  5השארתם כך. מובהר בזה כי קבלן אשר יזכה יחוייב לעבוד ברכב שגילו לא עולה על 

 שנים. 3תקופת המכרז להלן תקופת המכרז 

חודשים יסיים  36בהנחה שיעבוד כ זאת אומרת קבלן שיזכה 2019ידוע כי אנו היום לקראת סוף 

לכן יצטרך הקבלן לרכוש רכבים  2018ולכן יצטרך רכב לא פחות ממודל  2023את את החוזה בשנת 

 3חדשים ישר במעמד הזכייה ולא משנה באיזה כמות או מודל הרכבים אנו דורשים להסתפק ב

רכישת רכב תב התחיבות לומעלה וככול הנדרש להוסיף מכ 2015רכבי מנוף ממודל  3רכבי רם סע ו

 .חדש במעמד חתימת ההסכם

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 3ראו תשובה 

 

רישה להגשת ד – הגשת ההצעות –למסמכי המכרז  13 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 13.3סעיף  .6

המחיר דרישה להגשת הצעת  -הגשת ההצעות - , הצעת המחיר28עמ' , עותקים 4 -הצעת המחיר ב

 .מבוקש להבהיר, כי בכמה עותקים נדרש להגיש את ההצעה – עותקים 2 -ב

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  13 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 13.3במקום האמור ברישת סעיף 

. מסמכי ההצעה בשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש ההצעה תוגש בעותק אחד"

בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת המכרזים במעטפה יוגשו 

 "ראשית משותפת אחת:

 

הצגת רכבי פינוי  - טבלת איכות –למסמכי המכרז  16 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 14סעיף  .7

ים מבוקש להבהיר, כי  מהם אותם כמות רכב – בקשה להצגת רכבים דרך רישיון המוביל –לניקוד 

שהמציע נדרש להציג, כמו כן הצגת הרכבים לצורך ניקוד האיכות  תהיה על פי כמות הרכבים 

 המופיעה ברישיון המוביל. 

 הבהרה:

 למסמכי המכרז, יבוא: 8כלליים, בעמוד  םילהוראות ותנא 7.5אמור בסעיף במקום ה

 מציע אשר בבעלותו:"

ק"ג שנת  14,999ובעלת משקל העולה על קוב מנוף עם חבק  32משאיות מנוף עם ארגז  4 7.5.1

 ;ואילך 2015ייצור 

 ;ומעלה 2015סע לפינוי מכולות שנת ייצור -משאיות רם 2 7.5.2

או שיש לו הסכמים לשכירתם עם הבעלים, שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לטובת 

 הבנק( או מעוקלים במועד הגשת ההצעה.

הדרישות לעיל חתומה בידי מורשה על המציע לפרט בטבלה את כלי הרכב אשר עונים על 

 ידי רואה חשבון.-חתימה של המציע ומאושרת על

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו העתק של רישיונות רכב ו/או הסכמים 

 לשכירתם של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו של המציע.
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תשומת לב המציעים, כי הזוכה/ים במכרז יידרשו לתת את שירותי איסוף ופינוי הפסולת עם 

שנים לכל היותר, כלומר ששנת היצור שלהן תהיה חמש שנים לכל היותר  ששמשאיות בנות 

 "מכל עת בתקופת ההתקשרות.

 

להעביר  כאמור מתבקש הקבלן –למסמכי המכרז  19 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 15.4סעיף  .8

% אך יש להפריד זאת מתשלום ההטמנה והיטל ההטמנה. האשכול  5לאשכול תשלום תקורה בסך 

רשאי להוריד על ביצוע העבודה בלבד את מחיר היטל ההטמנה ודמי הכניסה יש להשאיר בנפרד 

% ובנוסף יש לשנות את שיטת התשלום התמורה , עבור העבודה ודמי  5ולא יכלול הורדה של 

 .יום 15בור היטל הטמנה כ תשלום ע יום 45שלום של הכניסה ת

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  19 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 15.4במקום האמור בסעיף 

פינוי הפסולת ופיקוח על איסוף ו ,המכרזלאשכול עבור ניהול  מו/ישלם ים/הזוכה ים/הקבלן"

עבור מכרז זה שיקבל/ו מרשויות האשכול  מהתמורה 5%של  בשיעור תשלוםמרשויות האשכול 

 לאשכול תשולם ת האשכולתמור"(. האשכול)להלן: "תמורת )למעט רכיב דמי הכניסה וההיטל( 

 ".יום מיום שהקבלן הזוכה יקבל תשלום מרשות האשכול לה ניתן השירות 30בתוך 

במידה ונזכה אנו "למסמכי המכרז, יבוא:  25להצעת הקבלן, בעמוד  16סעיף במקום המאמור ב

השווה לשיעור לאשכול עבור ניהול מכרז זה ופיקוח על ביצוע העבודות ברשויות סכום נשלם 

רכיב )למעט  מכל תמורה שנקבל ממי מרשויות האשכול שתתקשר איתנו לפי מכרז זה 5%של 

, זאת באמצעות הוראה בלחתי חוזרת לרשויות האשכול לקזז מהתמורה דמי הכניסה וההיטל(

 "המגיעה לנו את התמורת האשכול, ולהעבירה ישירות לאשכול.

 התחייב הקבלן"למסמכי המכרז, יבוא:  69להסכם הקבלן, בעמוד  33.6במקום האמור בסעיף 

כל סכום מ 5%של  ורבשיע תשלום פיקוח על ביצוע העבודותו המכרזשלם לאשכול עבור ניהול ל

)להלן: "תמורת  )למעט רכיב דמי הכניסה וההיטל( שתשלם לא הרשות המקומית

יום מיום שהקבלן יקבל כל תשלום  30תמורת האשכול תשולם לאשכול בתוך "(.האשכול

 "מהרשות המקומית.

 

בקשה להפחתת  - 5%דמי ניהול של  –למסמכי המכרז  25 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 16סעיף  .9

מבוקש להפחית משמעותית את גובה דמי הניהול אין הצדקה לגובה ניהול  – שעור דמי הניהול

 בשיעור זה.

 הבקשה נדחית.

 

 -איסוף ופינוי יום עבודת מנוף+ נהג עוזר –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .10

סעיף זה נאמר כי בעבור איסוף ופינוי יום עבודת מנוף נהג+ עוזר, ב –בקשה לעלות את המחירים 

 היר, כי המחיר נמוך ויש להעלותו.בוקש להבמ ₪. 1700המחיר המרבי הינו 
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₪ /  450 -וסף הינה כמחיר העסקתו של עובד  הנ₪,  2200 -הערה: מחיר י"ע משאית + נהג הנו כ

י"ע, , הקבלן נדרש לשאת על חשבונו בעובד נוסף מטעמו לצורכי פיקוח ובנוסף הקבלן נדרש לשאת 

לרשות, זאת ועוד יאמר כי מרחקי הנסיעה בין הישובים לאס"פ  5%גם בהוצאות דמי ניהול של  

 גדולים מאוד.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

טופס הצעת הצעת המחיר. המציעים יעשו  1נספח מצורף כ למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה

 .29-29הנ"ל במקום טופס המעת המחיר שצורף למסמכי המכרז עמודים  1שימוש בנספח 

 

 2איסוף ופינוי טון יום עבודת מנוף נהג+  –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .11

עוזרים, המחיר  2בסעיף זה נאמר כי בעבור איסוף ופינוי טון יום עבודת מנוף , נהג+  –עוזרים 

כמו כן נאמר כי שורת תמחור זו מתייחסת לפינוי  של טון ביום עבודה ₪ ,  1900המרבי הינו 

 וכנראה שמודבר בטעות.

וך ויש לעלותו וכמו כן שהמחיר הנו ליום עבודה ולא לטון ביום מבוקש להבהיר, כי המחיר נמ

העובדים  הנוספים   2מחיר העסקתו של  ₪,  2200 -הערה: מחיר י"ע משאית + נהג הנו כ עבודה.

י"ע,, הקבלן נדרש לשאת  על חשבונו בעובד נוסף מטעמו לצורכי פיקוח ובנוסף ₪ /  900-הינה כ

לרשות,   זאת ועוד יאמר כי מרחקי הנסיעה  5%מי ניהול של  הקבלן נדרש לשאת גם בהוצאות ד

 בין הישובים לאס"פ גדולים מאוד.

 הבהרה:

 עלות השירות הינו לפי יום עבודה, ועלות קבלת הפסולת באתר הסילוק הינה לפי טון.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לנספח 

 

בראשית דברים, נציין  –דמי כניסה לאתר  –מכי המכרז למס 29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .12

כי פסולת שבה מצוי פסולת גזם, פסולת גרוטאות ופסולת בניין הנמצאות במעורם משותף יחד 

עם פסולת יבשה לסוגיה כגון: קרטון, מתכת, זכוכיות וכדומה נקלטת באס"פ כפסולת מעורבת 

 ביחס לפסולת מעורבת ולא יבשה. והתשלום לגביה הינו

טון אינו כולל היטל הטמנה. ברצוני להבהיר, כי ₪/  108מחיר של נציין, שבסעיף זה נאמר כי ה

לפחות/ טון, ₪   335 -המחיר הנגבה מהקבלן באס"פ באזור הצפון בעבור פסולת מעורבת  הנה כ

בעבור אגרות הטמנה(, נציין  שמחיר זה אף צפוי לעלות ₪   226 -בעבור היטלי הטמנה וכ 109.05)

 המצויים על סף סגירה. הצפון בעקבות מס' אס"פ באזור

מבוקש להבהיר, כי תיפתח שורת תמחור בעבור הטיפול פסולת יבשה, ושורת תמחור בעבור  

הטיפול פסולת מעורבת, ולקבלן תשולם התמורה לפי מחיר הקליטה שיוחלט עליו באס"פ, כמו 

 כן, מבוקש שמחיר  ההיטלים ישולמו בנפרד לקבלן.  

 :הבהרה

 למסמכי המכרז. 54להסכם הקבלן, בעמוד  10.3המציעים מופנים לסעיף 
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ואתר הסילוק יהיה  ,מובהר, כי מכרז זה אינו מתייחס לפסולת ביתית, אלא לפסולת יבשה בלבד

 אתר הקולט פסולת יבשה.

 

רשום שדמי הכניסה המקסימליים לאתר  –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .13

למיטב ידיעתנו המחיר הנו גבוה  הכניסה נבדק מול האתרים ? כיש"ח. האם נושא דמי  108קצה 

  בהרבה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

בטופס הצעת המחיר מחיר המקסימום  –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .14

מנוף והעובדים . נודה עבור יום עבודת מנוף + נהג ועוזר הנו נמוך מאוד ולא מכסה את עלויות ה

 .העלאת המחיר בעד בדיקת

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

המחיר עבוד עוזר שני בהצעת המחיר יוצא  –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .15

עלויות השכר שלו בשים לב  ש"ח (. סכום זה אינו מכסה את 200=  1700 - 1900  ש"ח ) 200

 הרחבה והתנאים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם. נא בדיקתכם.ה לצווי

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

נכתב לצרף  29בטופס הצעת המחיר בעמוד  –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .16

טופס הצעת המחיר יש נרשם שאת  13.3סעיף  13בעמוד  עותקים 2הטופס במעטפה נפרדת ב 

 .יש להבהיר שאלה זאת עותקים 4להגיש ב

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 6ראו תשובה 

 

חלקים  3טופס הצעת המחיר מתחלק ל –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .17

ום עבודה להתחשב שבי. עוזרים 2שעות נהג + עוזר או  8איסוף ופינוי יום עבודה    ב' -חלק א'

 בנוסף מנקה. ₪ 600להוסיף הוצאות רכב ודלק כ  עבור העוזר והנהג יש₪  800מקבלים שכר של 

אנו דורשים לתקן את . מקסימום₪  1700סה'כ מחיר נקוב . % מיום העבודה 5האשכול סכום של 

תת בכדי שנוכל ל לחלק ב' 2300לחלק א'  ו₪   2000מחיר יום עבודה לפחות למחיר של  מינימום 

 .מרווח  הנחה ונקבל את המגיע לנו בכבוד וללא הפסד

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

כידוע  – דמי כניסה לאתר קצה -חלק ג' –למסמכי המכרז  29-28טופס הצעת המחיר בעמודים  .18

המחירים הנעים לפסולת לפסולת גושית/מעורבת  1אתר קצה  באזור גליל מערבי כיום פועל

מחיר ההיטל שנקבתם נכון הוא המחיר  .היטל הטמנה ודמי כניסה. 2גושית/מעורבת מתחלקים ל 

אך הוא לא מדבר על אף אתר באיזור גליל מערבי. היום  72.70שקבע משרד להגנת הסביבה בסך 
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בנוסף ₪  109יל של פסולת גושית מעורבת בסך מחיר פסולת באיזור גליל המערבי מתומכר כהט

  130יש לעלות את מחיר דמי הכניסה לאתר ל

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

נציין,  –העסקת אחראי מטעם הקבלן  – 85 וד, עמ3למפרט דרישות הביצוע, מסמך ב' 79סעיף  .19

מבוקש להבהיר, כי ככול שהרשות . הקבלןשהיקפי העבודה אינם מצדיקים העסקת מנהל מטעם 

 תבקש להעסיק אחראי מטעם הקבלן זאת יהיה בתשלום. 

הדרישה היא לאחראי מטעם הקבלן, אשר יהיה זמין כאמור במסמכי  במכרז אין דרישה למנהל.

 המכרז.

 

בקשה לביצוע  -אחזקת מכלי האצירה – 78 וד, עמ3למפרט דרישות הביצוע, מסמך ב' 34סעיף  .20

מבוקש להבהיר, כי טרם כניסתו של הקבלן לעבודתו, נציג הרשות ונציג  – כלי האצירהסקר ל

הקבלן יבצעו סקר על מצבם של כלי האצירה, ככול שימצאו כלי אצירה פגומים אלה יתוקנו/ 

יוחלפו ע"ח הרשות, כמו כן באם יתגלו במהלך תקופת ההתקשרות כלי אצירה  פגומים כתוצאה 

 יתוקנו בתשלום.   מהתיישנות ובלאי  הם

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למפרט  34סעיף " ולפני אחזקת כל מכלי האצירה )עגלות ,מכולות ודחסנים(אחרי הכותרת "

עובר לתחילת עבודת הקבלן לפי ": א חדש33סעיף  , יבוא78 ודעמב, 3דרישות הביצוע, מסמך ב'

 .כלי האצירהמצב ביחס לונציג הקבלן יבצעו סקר המקומית רשות ה, נציג צו התחלת עבודות

 ".המקומית יוחלפו ע"ח הרשות או יתוקנושימצאו בסקר זה כלי אצירה פגומים 

 

מטר  5ניקוי מסביב מכלי אצירה ברדיוס  – 75 וד, עמ3למפרט דרישות הביצוע, מסמך ב' 11סעיף  .21

 בהתאם למפרט האחיד.מבוקש להבהיר, כי הניקוי מסביב לכלי האצירה יהיה  –

 הבקשה נדחית.

 

וקף הצעת הזוכה במכרז ותקופת ת –למסמכי המכרז  7 וד, עמלהוראות ותנאים כלליים 6סעיף  .22

מבוקש להבהיר, כי מהו אותו מועד לתחילת העבודות הצפויות בכול אחד מיישובי  – ההתקשרות

כמות כלי אצירה וסוגיהם, כמות האשכול כמו כן, לפרט לנו מידע נוסף לגבי כל יישוב בנפרד:  

 כמות רכבים שיופעלו בכל יישוב. טון, כמות סבבים,

 הבהרה:

 למסמכי המכרז. 7להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  5המציעים מופנים לאמור בסעיף 

כמות רכבים  , כמות סבבים,הפסולתכלי אצירה וסוגיהם, כמות  לאשכול אין מידע ביחס לכמות

 .רשות מרשויות האשכולשיופעלו בכל 
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נציין, כי בהתאם לשינויים בהוראות הדין שהחלו  –תוספת מחיר בעבור השינויים במחירי הבלו  .23

, משמעותה 2021החלה הפחתה במחירי ההשתתפות  בבלו וזו תימשך עד לשנת  2018מחודש מאי 

גות עד כה, ובהעדר פיצוי הדבר יגרום  של החלטה זו הינה צמצום בהחזרי ההוצאות שהיו נוה

לנזק כלכלי כבד לקבלן. לפיכך מבוקש להבהיר, כי  הקבלן יהיה זכאי להשתתפות הרשות בהתאם 

 לשינויים שיחולו  במחירי הבלו.

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 למסמכי המכרז, יבוא: 69להסכם הקבלן, בעמוד  35במקום האמור בסעיף 

 לינואר יצטרף לרכיבי שכר החוזה מדד המורכב כדלקמן:"בכל הראשון 

( של הלשכה 440150דלק )סדרה  –מדד מחירי תשומה באוטובוסים, כל האוכלוסייה  35.1

, כאשר המדד הקובע הוא המדד הידוע ביום 35%-המרכזית לסטטיסטיקה מכופל ב

1.1.19. 

, 1987-השינוי ב"שכר מינימום, לחודש" כהגדרת מונח זה בחוק שכר מינימום, תשמ"ז 35.2

 ."65%-, מוכפל ב1.1.19משכר המינימום הידוע ביום 

 

מדובר  –בקשה למתן אפשרות להתייחסויות נוספות  - מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה .24

במכרז מורכב ונדרש לשקוד על הנתונים שבו וגם מאלה שיתקבלו מהרשות, לפיכך מבוקש 

 להבהיר, כי ניתן יהיה להעביר התייחסויות נוספות ביחס לאותן ההבהרות שיתקבלו מהרשות.

 הבקשה נדחית.

 

 'ביום קניית החוברת חתם נציג החב 16/9/19למועד הגשת בחוברת המכרז נרשם תאריך אחרון  .25

אבקש להבהיר את  15/9/19על טופס מינוי משפטי לאשכול בטופס נרשם מועד הגשה אחרון 

 .תאריך אחרון להגשת המכרז

 הבהרה:

 .09:00בשעה  16.9.19המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה הינו ביום 

 

נכתב שעל כל כלי  – תיאור העבודה –למסמכי המכרז  6עמוד להוראות ותנאים כלליים,  4סעיף  .26

איזה מערכת מדובר האם זה פוינטר או  רכב יותקנו אמצעי בקרה אשר יאפשרו בקרה לרשות

 .ועל מי התשלום חל איתרורן או שמדובר במערכות אחרת

 הבהרה:

 למסמכי המכרז. 63להסכם הקבלן, בעמוד  24.2המציעים מופנים לסעיף 

 

למסמכי המכרז  38א', עמוד 6ספח למסמכי המכרז, ונ 7להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.2סעיף  .27

 ך דין בנוסח שלו?רהאם יש נוסח מסויים בדרישתכם או עלינו לצרף מכתב מעו –

 הבהרה:

 אין נוסח מסויים.
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 5.9.19למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 הצעת מחיר

 נפרד ממסמך א'המהווה חלק בלתי 

  17/2019פומבי  מכרזל
 

 איסוף ופינוי פסולת יבשה ברשויותל

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 (עותקים בשני - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 לרבות גזם יבשהפסולת  איסוף ופינויהצעת מחיר ל

 העבודה
יום עבודה או ל₪ -ב מחיר מרבי

 לא כולל מע"מ() לטון

המחיר המוצע ע"י 

 הקבלן לאחר ההנחה 

יום עבודת מנוף נהג +  איסוף ופינוי

 עוזר
1,750  

טון יום עבודת מנוף איסוף ופינוי 

 עוזרים  2נהג + 
1,950  

 דמי כניסה לאתר קצה

)לא כולל היטל בשיעור שנקבע 

-בחוק שמירת הנקיון, תשמ""ד

, להטמנת פסולת יבשה באתר 1984

יבשה אשר עומד לסילוק פסולת 

 72.70בסך של  1.1.2019נכון ליום 

 מע"מ לטון(₪ + 

115  ₪  

 

 הצעה חלקית תפסל. –ההצעה תנתן עבור כל שלוש האפשרויות  

 

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל משאית יהיו עובדים בהתאם לתכנית העבודה. 
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 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 ______________________שמות החותמים בשם התאגיד המציע: 
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